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ВСТУП
У сучасних умовах економічної

кризи інноваційний розвиток набуває
актуальності в її подоланні та у віднов%
ленні конкурентоспроможності аграр%
ного сектора економіки. Інноваційний
розвиток є одним із напрямів забезпе%
чення успіху в діяльності підприємниць%
ких структур. Результативність при
цьому значною мірою залежить від об%
раних пріоритетів, загального розвит%
ку сільськогосподарських підприємств
та їх інноваційного забезпечення.

Дослідженню питання інновацій%
ного розвитку та формування іннова%
ційної моделі розвитку аграрного сек%
тора економіки в сучасних умовах
висвітлено в працях видатних вчених,
таких як О. Амоша, І. В. Алєксєєва,
А. Гальчинський, О.Д. Гудзинський,
В. Гейц, В. Денисюк, А.П. Заєць,
В.В. Зянько, В.Н. Ситник, О. Кузьмін,
В.Г. Федоренко, Л. Федулова, Й. Шум%
петер та ін. Як відмічається в норматив%
них документах, Україна має всі мож%
ливості для розвитку інноваційної мо%
делі розвитку, формування якої перед%
бачене в програмних документах.
Інноваційний розвиток стане голов%
ним з'єднувальним механізмом при
формуванні фінансового стимулюван%
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ня та забезпечення, впровадження тех%
нологій, розвитку науково%дослідних
та конструкторських установ, підви%
щення рівня новаторства з однієї сто%
рони, та державної підтримки — з
іншої.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — дослідити взаємоз%

в'язок інноваційної моделі розвитку
аграрного сектора економіки з іннова%
ційним розвитком сільськогосподарсь%
ких підприємств, їх формування, впро%
вадження та перспектива при інно%
ваційній державній політиці в сучасно%
му економічному середовищі.

РЕЗУЛЬТАТИ
У розвинених країнах світу інно%

ваційна модель розвитку вже давно
стала базовою при розвитку соціаль%
но%економічної системи в агропромис%
ловому комплексі. Як показує досвід
останніх років, головною проблемою
розвитку аграрного сектора економі%
ки є вагомий розрив між самою галуз%
зю та сільськогосподарськими підпри%
ємствами, що розбалансовує зовнішні
та внутрішні виходи на ринки без їх
чіткого орієнтиру. Взаємозв'язок інно%
ваційної моделі розвитку аграрного

сектора економіки з інноваційним роз%
витком сільськогосподарських під%
приємств дасть нам можливість сфор%
мулювати умови інноваційної сприят%
ливості сільськогосподарських під%
приємств та економіки в цілому. Інно%
ваційна модель розвитку економіки є
комплексною, цілеспрямованою систе%
мою, яка об'єднує взаємодії органів
державної влади та суб'єктів господа%
рювання, спрямованих на перебудову
економіки та інноваційні зміни. Такий
взаємозв'язок забезпечить ефективний
та швидкий розвиток умов інновацій%
ної сприятливості економіки агропро%
мислового комплексу. У зв'язку з тим,
що соціально%економічна система не
має достатнього рівня забезпеченості
для інноваційного розвитку, а викори%
стання наявних фінансових ресурсів
призводить до "застою" інновацій, ін%
новаційна сприятливість дуже низька
і цим самим "гальмує" трансфер техно%
логій.

Як було відмічено на Парламентсь%
ких слуханнях "Стратегія інноваційно%
го розвитку України на 2010—2020 р."
— "наука, освіта, інновації стають сьо%
годні більш помітними і визначальни%
ми сферами розвитку суспільства і дер%
жави, переконливим фактом цього ста%
ло те, що 2009 рік проголошений Євро%
союзом роком креативності та інно%
вацій" [2, с. 4].

Незважаючи на це, внаслідок
структурної розбалансованості еконо%
міки, рівень впровадження інновацій у
галузь сільського господарства став
критично низьким. Це, відповідно,
вплинуло на забезпечення високих
темпів соціального, екологічного та
економічного розвитку, а також по%
слаблення дії інноваційних чинників в
умовах конкурентного середовища.

Інноваційний тип розвитку харак%
теризується на безперервному онов%
ленні всіх складових соціально%еконо%
мічної системи та форм їх взаємодії, до
того ж імпульси інноваційних змін по%
роджуються самою системою, функц%
іонуючи в ній. Проте, за дослідження%
ми Н.М. Сіренко, "…базовими факто%
рами розвитку соціально%економічних
систем є інноваційні", а розвиток соц%
іально%економічних систем супровод%
жується комплексом відповідних змін
всіх її компонентів. Рівень досягнення
змін даної системи супроводжується
відповідно до кризового становища
країни. Особливо це стосується стало%
го розвитку, бо він, як виявила Н.М.
Сіренко, "…передбачає забезпечення
єдності інтересів як на рівні країни, ре%
гіонів, так і на рівні підприємств". До
речі, взаємозв'язок аграрного сектора
економіки з інноваційно%інвестицій%
ною моделлю розвитку сільськогоспо%
дарських підприємств і передбачає за%
безпечення вище вказаних єдностей
інтересів [10, с. 20].

Інноваційні зміни, що сьогодні
впроваджує Україна через зарубіжні
моделі та концепції, не мають такого
ефекту та розвитку, як мають високо
розвинені країни з перехідною еконо%
мікою. Вони маневруються лише під їх
умови, і не є адекватними до інновац%
ійних умов України з її трансформац%
ійною економікою, "тому інноваційний
процес в Україні тривалий час знахо%
диться на точці змерзання", — і тут ми



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

91www.economy.in.ua

не можемо не погодитися із головою
Комітету Верховної Ради України з пи%
тань науки і освіти Полохалом В.І. [2,
с. 6]. Це ще раз доводить нам, що фор%
мування інноваційно%інвестиційної
моделі розвитку сільськогосподарсь%
ких підприємств необхідне при сучас%
них інноваційних змінах. Дана модель
розвитку розглядається як якісний на%
прям сучасної економіки (не залежно
від її виду), яка базується на інтелек%
туальних та інформаційних засобах, а
це, як нам відомо, — головні рушії для
повноцінної конкурентної боротьби.
Перевага суб'єктів інтелектуальної
праці досить значна, проте її збере%
ження і відтворення не передбачено в
заходах державної підтримки. Це зро%
зуміло, бо ступінь інтелектуальної
власності на сучасному етапі форму%
вання інноваційно%інвестиційної мо%
делі розвитку не відповідає потребі.
Його розвиток залежить не лише від
єдності інтересів, але й від сучасного
суспільства, яке характеризується но%
вими етапами життя (за умов корінних
змін потреб, пріоритетів і цілей розвит%
ку), що відповідають їх якості життя, й
тим самим витісняючи спосіб життя,
притаманний індустріальному суспіль%
ству.

Вагоме значення має організація
науки, винаходів, інновацій, але, почи%
наючи з 2005 року, наше суспільство
почало втрачати суб'єкти інтелекту%
альної власності. Лише чисельність
творців скоротилася від 27,4 тис.осіб у
2005 р. до 15,6 тис.осіб у 2009 р., май%
же на 17%. Кількість підприємств і
організацій зі створення та викорис%
тання об'єктів права інтелектуальної
власності за 2009 р. порівняно з 2008р.
знизилась на 6,2%. Попит на винаходи
знизився на 16,8%, значно скоротилась
(на 21,0%) у порівнянні з 2008 р.
кількість впроваджених у виробницт%
во раціоналізаторських пропозицій.
Така ситуація призводить до міграції
винаходів, корисних моделей до країн
з розвиненою інноваційною еконо%
мікою [1]. Повністю відсутні сприят%
ливі умови середовища, в яких наше но%
ваторство розвивалося б. За дослід%
женнями І. В. Алєксєєва та А.Г. Оле%
неця, це зумовлено передусім низьки%
ми умовами інноваційної сприятли%
вості, які об'єднують, в даному випад%
ку, інтереси науковців та виробників,
а головне — створюють сприятливі
умови для забезпечення швидкої ко%
мерціалізації інновацій [11, с. 3]. І, як
стверджує А. П. Заєць, "…практично
зруйнована схема взаємодії між нау%
кою, освітою та виробництвом, що
створює ситуацію, коли унікальні ви%
находи і технології не знаходять зас%
тосування в Україні (архівуються на
стадії проекту або потрапляють за
кордон разом зі своїми авторами чи
без них). Не менш важливими чинни%
ками в цьому зв'язку є недостатні, не%
зважаючи на помітне збільшення ос%
таннім часом, обсяги фінансування
академічної та галузевої науки, зас%
тарілість матеріальної бази науково%
дослідних установ, а також недоско%
налість механізмів комерціалізації
розробок, створених за рахунок
коштів державного бюджету" [4, с. 12].

Як відомо, за підтримки Мініс%

терства аграрної політики на базі На%
ціонального університету харчових
технологій було створено Технологіч%
ний парк "Агротехнопарк" як іннова%
ційна структура аграрного сектора
країни (затверджений Законом Украї%
ни №991%ХІV від 16.08.1999 р.), яка має
механізми економічного стимулюван%
ня інноваційної модернізації у вигляді
спеціального режиму діяльності. В
перспективі розвитку ТП "Агротехно%
парк" за сприянням своїх іноземних
партнерів опрацював ряд інвестицій%
них проектів. Із англійськими та
німецькими партнерами досягнуто
угоди щодо організації роботи на ос%
нові передоплати, а з голландською та
чеською сторонами — для реалізації
проектів, за якими товарні інвестиційні
ресурси в Україну подаватимуться че%
рез кредитні лінії, при сталому вико%
нанні базових умов [3, с. 16]. Практи%
ка розвитку і роботи парку доводить
його ефективність та доцільність зап%
ровадження пільгового механізму у
формуванні дієвої інноваційної інфра%
структури. На сьогодні в офіційних
документах, є чітко визначені пріори%
тетні напрями побудови інноваційної
моделі розвитку, визначені дієві еле%
менти інноваційної системи (техно%
парки, технополiси, бiзнес%iнкубатори,
"бiзнес%янголи"), механізми фінансо%
вого, кредитного та інформаційного
забезпечення, упровадження НДДКР.
Проте низький рівень інноваційної
сприятливості та інноваційної інфра%
структури, законодавчої бази, розгляд
та затвердження нормативних актів,
системи державних інституцій та не%
розкрита система напрямків у розвит%
ку НДДКР не дає можливостей їх впро%
вадження. А бюджетне фінансування
освіти та науки (у своїй практичній ре%
алізації) є занизьким до їх потреб. За
даними дослідження, відрахування до
науково%дослідної сфери становлять
1,7% ВВП, а насправді — 0,5%, при цьо%
му умови банківської системи щодо на%
дання кредитів тут не відповідають спе%
цифіці інноваційним проектів, звідси й
постійні відкладні терміни робіт [6, с.
20]. Науково%технічні інвестиції в роз%
виток аграрного сектора економіки не
забезпечують сталого розвитку комер%
ціалізації інноваційних технологій.
Фінансові ж інвестиції на даному етапі
запровадження інноваційної моделі
розвитку не адаптовані до умов її роз%
витку та не витримують зовнішньої
конкуренції. Це спричиняє ще більше
відштовхування інноваційного сприй%
няття в сталому конкурентному сере%
довищі. У сталому сформованому се%
редовищі доцільно підганяти іннова%
цію, саме тому велику роль при фор%
муванні інноваційної моделі розвитку
відводять державній політиці.

Таким чином, Міністерство аграр%
ної політики спрямовує свою діяль%
ність згідно нормативно%правових
актів, що регулюють його діяльність,
Програми діяльності Кабінету Мі%
ністрів України "Український прорив:
для людей, а не політиків", Державної
цільової програми розвитку українсь%
кого села на період до 2015 року, Пріо%
ритетних завдань Мінагрополітики. На
2008 та подальші роки Мінагрополіти%
ки визначено шляхи розвитку соціаль%

ної сфери села та аграрного сектора [3,
с. 15]. Так, у 2001 році установою
УААН та Міністерством аграрної пол%
ітики України було прийнято постано%
ву "Про перехід агропромислового ви%
робництва до інноваційної моделі роз%
витку". Дана постанова була визначе%
на пріоритетним механізмом для фор%
мування інноваційної діяльності у аг%
рарному секторі виробництва та роз%
витку інтелектуальної власності з
організації виробництва конкурентос%
проможної продукції [5, с. 11].

На виконання Указу Президента
України від 23 червня 1998 р. № 670 та
постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2000 року № 1704
здійснюється науковий супровід ком%
плексної програми розвитку меліо%
рації земель і поліпшення екологічно%
го стану зрошуваних та осушених угідь
у 2001—2005 роках і прогноз до 2010
року. Комплексною галузевою програ%
мою "Розвиток зерновиробництва в
Україні до 2015 року", затвердженою
спільним наказом Міністерства аграр%
ної політики України та Української
академії аграрних наук, в основі якої є
інноваційні складові, у 2008 році перед%
бачено виробництво зерна понад 40
млн тонн.

Досягнення зазначених обсягів ви%
робництва зерна зумовлюється засто%
суванням агропідприємствами новітніх
технологій та їх складових, але за умов
власного фінансування.

Сільськогосподарські підприєм%
ства нині застосовують створені нау%
ковими колективами Академії найсу%
часніші сорти і гібриди сільськогоспо%
дарських культур з потенціальним
урожаєм зерна: кукурудзи — 90—150
ц/га, озимої м'якої пшениці — 90—105
ц/га, ярого ячменю — 70—90 ц/га, рису
— 65—75 ц/га, гречки — 35—40 ц/га і
проса — 45—50 ц/га [3, с. 34].

У Кагарлицькому районі ПП було
висіяно на площі 6 тис. га озиму пше%
ницю селекції Миронівського інститу%
ту за інноваційними технологіями,
урожайність зібраних посівів станови%
ла 60,1—75,6 ц/га, а в агрофірмі "Пе%
ремога" та ПСП "Росава" — 85,5—98,8
ц/га. Сільськогосподарські підприєм%
ства, які мають молочний напрям ви%
робництва, з використанням корів су%
часної селекції мають щороку більше
6 тис.кг молока з корови. Щороку сотні
ліцензійних угод укладається із сіль%
ськогосподарськими підприємствами
на застосування наукових розробок,
які за технічними і технологічними по%
казниками не поступаються кращим
світовим.

 Це є підтвердженням того, що су%
часні вітчизняні технології, не лише
впроваджуються і окуповуються, вони
є конкурентоспроможними на вітчиз%
няному ринку і перспективними для
світових масштабів. Десятки, сотні
сільськогосподарських підприємств
різних територіальних зон та різних
галузей аграрного сектора використо%
вують вітчизняну інноваційну продук%
цію і мають позитивні результати. Ми
розділяємо позицію В.Н. Ситника, що
"щоб інновації (курсив наш — С.П.) ста%
ли нормою в діяльності агропідпри%
ємств". Маємо суттєвий поштовх у тому,
що вітчизняні розробки УААН з вироб%
ництва зерна, олійних та круп'яних
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культур, молочних продуктів, яловичи%
ни, баранини, меду та вироблених на
їхній основі продуктів вийшли на світо%
вий ринок (окупність становить два —
п'ять років). За аналітичними дослід%
женнями, за наявності необхідних інве%
стицій, маємо можливість вийти на
світовий рівень по селекції рослин і тва%
рин, новітніх біотехнологіях, налагоди%
ти експорт [5, с. 12]. Саме тому країні
необхідно активізувати інвестиційну
діяльність з боку держави як комплек%
сно%системної підтримки інноваційно
направленим підприємствам.

Проте, незважаючи, на вищезазна%
чене, останніми роками суттєво пол%
іпшується інвестиційний клімат завдя%
ки приросту іноземного капіталу в Ук%
раїну (8% від загального надходжен%
ня прямих іноземних інвестицій в еко%
номіку України), відповідно власних
коштів підприємств галузі — 7%, кре%
дитних ресурсів — 33% та державної
підтримки — 4% (табл. 1) [7, с. 70].

У розвиток сільського господарства,
мисливства, лісового господарства ста%
ном на 1 січня 2010 р. в зцілому, прямих
інвестицій із зарубіжних країн, було
одержано близько 686,2 млн дол. США
(на 1 січня минулого року — на 69,5 млн
дол. США більше), найбільший обсяг
інвестицій було отримано з Кіпру —
313,5 млн дол. США, найменше від Росії
— 18,3 млн дол. США [8, с. 8—12]. А Кіль%
кість підприємств, які переведені на інно%
ваційний тип розвитку аграрної галузі,
складає в межах 15%. Проте такий рівень
не забезпечує перспективного розвитку
аграрної галузі. Інвестиції в основний
капітал сільського господарства Украї%
ни складають 230 грн/га, а в Польщі —
230 євро, різниця досить значна. У рам%
ках підтримки та розвитку інновацій
сільського господарства УААН існують
цільові програми "Селекція сільськогос%
подарських культур у ланках первинно%
го насінництва УААН" та "Селекція у
тваринництві та птахівництві в науково%
дослідних господарствах УААН". Дані
програми на розвиток технологій перед%
бачають своєчасне виділення державних
інвестицій та дотацій, своєчасного регу%
лювання цін, компенсації витрат, надан%
ня кредитів на пільгових умовах тощо.
На жаль, визначений комплекс вико%
нується лише на 20—25%, але і дані ре%
зультати позитивно впливають на роз%
виток наукової діяльності [4, с. 46]. За%
гальну ж потребу аграрного сектора
України в інвестиціях оцінив міністр аг%
рарної політики М. Присяжнюк в 150
млрд дол. США і, якщо дослідити при%
плив інвестицій за всі роки незалежності

нашої країни, то сума становить просто
мізерна — 2,5 млрд дол. США . "Із 40
млрд дол. США інвестицій, які надійшли
за останні роки в країну в АПК направ%
лено лише 2%, в харчову промисловість
— 4,5%" — констатує замісник міністра
економіки В. Пятницькій.

Поряд з цим, представники ООН
прогнозують, що наш агропромисло%
вий комплекс до 2019 зросте втричі, а
обсяги виробництва зростуть на 29%.

 Аграрний сектор України ввійде в
п'ятірку найрозвинутіших країн у світі,
що зробить нашу країну інвестиційно
привабливу для іноземних партнерів.
За сумісним звітом ООН та Організації
економічного співробітництва і роз%
витку (ОЕСР), "основными факторами,
стимулирующими рост агропромыш%
ленного комплекса, станут быстрые
темпы урбанизации и рост доходов на%
селения". За даними ООН, в 2009—
2010рр. світова торгівля пшеницею
складе 123,9 млн тонн, а в 2019 р. до 149
млн тонн, відповідно при цьому ціни на
зерно зростуть на 15—40% [9].

Та поки що, незважаючи на пози%
тивні результати, фінансова сторона
економічної діяльності не покращуєть%
ся, це передусім через недосконале
інноваційне сприйняття, необгрунто%
ваний підхід до реформ укрупнення,
розбалансовану державну інноваційну
політику, недосконалу інституційну
інфраструктуру тощо. Наше економі%
чне середовище не має такої психоло%
гічної готовності, яка сприяла б по%
тужному формуванню потенційних
можливостей наукового розвитку аг%
рарного сектора екноміки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі дослі%

дження встановлено, що в Україні за%
конодавча база має всі умови для фор%
мування системи управління інновацій%
ного розвитку аграрного сектора еко%
номіки вцілому та безпосередньо
сільськогосподарських підприємств,
адаптованих до нинішнього психологі%
чного середовища. Однак сукупність
об'єктивних і суб'єктивних факторів не
дозволяють на даному етапі потужно
використовувати потенційні можли%
вості наукового прогресу в аграрній
сфері. Цьому не сприяють органі%
заційні, економічні, фінансові та кад%
рові потенціали та відповідно низький
рівень інноваційної сприйнятливості
сільськогосподарських підприємств як
самостійних локальних систем. Перехід
на інноваційний розвиток сільського
господарства та його виробничих ком%
плексів можливий за умов укрупнення

аграрних формувань розвитку верти%
кальної і горизонтальної інтеграції,
зміни психології управлінської коман%
ди, посилення механізмів державного
регулювання процесів інноваційного
розвитку господарюючих структур.

Отже, інноваційний розвиток є
комплексною проблемою, яка потребує
системного підходу до його розвитку.
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Таблиця 1. Обсяги інвестицій в основний капітал за галузями
агропромислового виробництва1 , у фактичних цінах

* Темпи зростання розраховані, виходячи з обсягів інвестицій у порівняльних цінах
1 Статистичний щорічник України за 2007 рік. — К.: "Консульт", 2008.— С.212; Звіт

про капітальні інвестиції (ф.2 — ІН). — К.: Держкомстат України, 2009. — С. 3.


